
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Tempat didalam penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

Medan (PERSERO) beralamat di Jl.Letjend. Suprapto No.2 Medan 20151 Tel. 

+62-61-4154666 Fax +62-61-4573117. 

3.1.2 Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian ini dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu metode yang 

digunakan  untuk  menggambarkan  yang  sebenarnya  berdasarkan apa yang 

nampak dan data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data  yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

No Jadwal Kegiatan 
2019 

Juli August Sept Okt Nov Des 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                         
2 Penyusunan Proposal                         
3 Pengumpulan Data                         
4 Penyusunan Skripsi                         
5 Bimbingan Skripsi                         
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a. Data Primer 

Data tersebut merupakan data yang di peroleh dan berasal langsung dari 

perusahaan, baik melalui wawancara, observasi maupun yang bersumber 

dari literatur buku dan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitan ini data 

yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dalam hal ini 

adalah PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya. Dalam penelitan ini data yang 

diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah data 

terdokumentasi di perusahaan, seperti  sejarah  singkat  perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, laporan keuangan serta data kelengkapan lainnya. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. 

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara 

sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta 

dalam organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis 

sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Adapun 

tahapan dalam metode analisis data penelitian sebagai berikut: 

1. Melakukan perhitungan rasio selama tiga periode (2016-2018). 

2. Menganalisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas dalam 

menilai kinerja keuangan. 

3. Kesimpulan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh data yang dikeluarkan oleh PT. 

Perkebunan Nusantara IV Medan, data tersebut berupa laporan keuangan 

tahun 2016 sampai tahun 2018. 

2. Wawancara 

Metode proses pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

langsung dengan pihak obyek penelitian guna memperoleh data yang 

diperlukan dan mendukung kelengkapan data, proses pengumpulan data ini 

dilakukan oleh penulis di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 

3. Studi Dokumentasi  

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mencari, dan mempelajari hal-hal 

yang berupa catatan maupun dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 
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